Koos Kikker kijkt een beetje
scheel

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Op het plaatje zie je Koos Kikker. Koos kan met één oog niet zo goed
zien. Het ene oog van Koos kijkt naar voren, maar zijn andere oog
kijkt opzij. Koos kijkt een beetje scheel. Samen met zijn moeder is
Koos Kikker al een paar keer bij de ogendokter geweest, met een
moeilijk woord heet dit een orthoptist. De ogendokter heeft goed naar
het oog van Koos gekeken door verschillende kijkspelletjes. De
ogendokter wil het oog van Koos graag beter maken. Als het oog weer
beter is, kan Koos met twee ogen naar voren kijken!

Samen met papa of mama ga je binnenkort naar het ziekenhuis.
De operatiedokter gaat net als bij Koos Kikker je ogen beter maken.
In dit boekje staat hoe een bezoek aan de operatiedokter gaat. Als je dit
boekje samen met papa of mama leest, weet je al een beetje hoe het
allemaal gaat. Natuurlijk mag je ook vragen stellen aan de operatiedokter als
je in het ziekenhuis bent, zodat je precies weet wat er gaat gebeuren. Tot
snel in het ziekenhuis!

De slaapdokter
Voordat je een dagje naar de operatiedokter gaat, ga je samen met papa of
mama naar de slaapdokter. Met een moeilijk woord heet dit de anesthesist.
De slaapdokter kijkt naar je ogen, oren en mond.
Ook praat de slaapdokter met papa of mama omdat de slaapdokter graag
meer over jou wil weten.
Bij de polikliniek oogheelkunde krijg je een koffertje mee naar huis.
Ook krijgt papa of mama een briefje mee om druppeltjes te halen. Het is
belangrijk dat je jouw ogen nat maakt met de druppeltjes. Meestal moet dit
nadat je bij de operatiedokter bent geweest, maar soms twee keer op de dag
vóórdat je naar de operatiedokter gaat.

De operatiedokter
Op de dag dat je naar de operatiedokter gaat, kom je samen met papa of

mama naar het ziekenhuis. Samen met papa of mama ga je naar de
kinderdagbehandeling (C4). Op de kinderdagbehandeling komen kinderen
die geopereerd worden en dezelfde dag nog naar huis mogen. Ze hoeven
geen nachtje in het ziekenhuis te blijven. Op de kinderafdeling is een
speelkamer waar je na de operatie misschien nog wel even lekker kunt
spelen.

Meenemen naar het ziekenhuis
Als je naar het ziekenhuis gaat, kun je een aantal dingetjes in je koffer
meenemen. Wat moet je meenemen?
Een knuffel
Een pyjama
Een zonnebril
Nadat de operatiedokter je ogen beter heeft gemaakt, kan het zijn dat je ogen
een beetje kriebelen. Ook kan het zijn dat je het niet fijn vindt om in het licht
te kijken, je kunt dan je zonnebril opzetten. Heeft Koos Kikker ook een
zonnebril op?

Als je weer op de kinderdagbehandeling ligt, kan het zijn dat de ogendokter
nog even naar je ogen komt kijken. Als de dokter zegt dat je ogen weer bijna
beter zijn, mag je lekker met papa of mama mee naar huis. Als je thuis komt
mag je een tijdje niet zwemmen en in de zandbak spelen. Dit omdat je ogen
nog een beetje beter moeten worden. Om je ogen zo snel mogelijk beter te
maken, zal papa of mama wonderdruppeltjes in je ogen doen. Het kan zijn
dat de wonderdruppeltjes een beetje prikken, toch zijn deze druppeltjes goed
voor je ogen.

Nu je dit boekje samen met papa of mama hebt
gelezen, weet je misschien al een beetje wat de
operatiedokter gaat doen. Zou Koos Kikker ook
in het ziekenhuis zijn als jij er bent? Kijk maar
eens goed of je hem kunt vinden!
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